
     
                                  ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
                           Μια αξιοπρεπής και ασυμβίβαστη ζωή                   
 
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας με τη σημερινή του εκδήλωση τιμά, 

εκπληρώνει, θα λέγαμε, το χρέος του προς τον Θοδωρή Βλαχοδημήτρη, όχι μόνο 
εκείνο που οφείλει στον ποιητή, στον στοχαστή και φιλόσοφο, αλλά και στον 
συνάδελφο, στον διακεκριμένο φιλόλογο και ελληνιστή.  Ο Θ.Βλαχοδημήτρης 
τίμησε με τη δράση και το πνευματικό του έργο τον τόπο του και δικαιούται να τον 
τιμούν οι πνευματικοί φορείς του τόπου του και όχι μόνο.   

Ο Θ. Βλαχοδημήτρης γεννήθηκε στο Σουληνάρι το 1925 και τελείωσε το 
Γυμνάσιο της Πύλου. Το φτωχό ορεινό χωριό του και η φτωχή οικογένειά του που 
τον ανάγκαζαν να βοηθάει από μικρός στις αγροτικές δουλειές και να έρθει νωρίς 
αντιμέτωπος με το σκληρό πρόσωπο της ζωής, καθώς και οι φρικτές πληγές της 
Ελλάδας από τον πρώτο μεγάλο πόλεμο και τη μικρασιατική καταστροφή που τις 
βίωνε καθώς μεγάλωνε στα χρόνια του μεσοπολέμου από τις αφηγήσεις κυρίως του 
πατέρα του που πολέμησε στη μικρασία, όλα αυτά ζυμώθηκαν με τις τραγικές 
εμπειρίες του δεύτερου πολέμου και της κατοχής, διαμόρφωσαν την ιδεολογική του 
τοποθέτηση και έπλασαν το φρόνημά του, αγωνιστικό και ασυμβίβαστο. Έφηβος 
ήταν-15χρονος-όταν σύρθηκε η χώρα μας στον παγκόσμιο πόλεμο. Στη φριχτή 
δεκαετία του ’40 γνώρισε την πείνα και την κατοχή. Αντρώθηκε στο φόβο, στις 
σκοτεινές μέρες που οι κατακτητές εξαθλίωναν, ταπείνωναν την πατρίδα του, και οι 
κατακτημένοι συμπατριώτες του έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στον κατακτητή, 
στην παθητική αποδοχή της σκλαβιάς και στην ελευθερία. Μερικοί, ευτυχώς λίγοι, 
διάλεξαν την πλευρά του κατακτητή, τον φασισμό και την προδοσία. Οι πολλοί 
τάχθηκαν στον αγώνα να ξανακάνουν ελεύθερη την πατρίδα μας. Να παραδώσουν 
τον μεταπολεμικό κόσμο στους νεότερους ειρηνικό, δίκαιο, ανθρώπινο. Τούτων το 
όραμα  συγκίνησε, συγκλόνισε την ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Θοδωρή και έμεινε 
σταθερό του όραμα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εντάχθηκε στην Εθνική αντίσταση. 
Αντιστάθηκε στους κατακτητές, αηδίασε τους προδότες, τους καταδότες, τους 
χαφιέδες. Τα πλήρωσε με εξορία και βασανιστήρια στα ξερονήσια. Στο Μούδρο της 
Λήμνου  και  στη Μακρόνησο(1948-1951 ). Ήταν το τίμημα της ιδεολογικής του 
τοποθέτησης, μα στάθηκε όρθιος. Οι δοκιμασίες δεν τον λύγισαν, αντίθετα τον 
όπλισαν με περισσότερη δύναμη, τον βοήθησαν να κρατήσει λεύτερη την ψυχή του, 
τον όπλισαν με ανθρωπιά.  

 Αλλά ούτε και οι δύσκολες μεταπολεμικές συνθήκες τον κατέβαλαν, σπούδασε 
στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και στην ίδια σχολή στο 
Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας δούλεψε ως επιστημονικός συνεργάτης ως το 1967. 
Ήταν η χρονιά της επιβολής της δικτατορίας. Δεν μπόρεσε να συμβιβαστεί με το 
δικτατορικό καθεστώς των συνταγματαρχών(1967-1974). Αυτονόητος αντίπαλός 
του, συνεπής στο αγωνιστικό παρελθόν του και στην ιδεολογική του τοποθέτηση 
τού ήταν αδιανόητο να το υπηρετήσει. Αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη θέση του 
στο Πανεπιστήμιο και να φύγει στη Γερμανία.  

Μπορεί η επώδυνη αυτοεξορία του  να δείχνει τον αγνό ιδεολόγο και 
ασυμβίβαστο αγωνιστή, τα τριανταπέντε όμως χρόνια που έζησε στη Γερμανία 
αναδεικνύουν τον επιστήμονα ερευνητή, τον δάσκαλο-ελληνιστή. Σύντομα στη νέα 
του πατρίδα αναγνωρίζεται η επιστημονική του  κατάρτιση και καταλαμβάνει 



επάξια θέση στο χώρο των επιστημόνων και διανοουμένων. Από 1969 ως το 1980 
εργάστηκε ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης της Deutsche 
Forschungemeinschaft, από το 1980 στην Ακαδημία των Επιστημών του 
Γκέτινγκεν(Gottingen), από το 1974 εργάστηκε ως ερευνητής-αρθρογράφος στο 
λεξικό του πρώιμου ελληνικού έπους (το ομηρικό)στο Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου. Στο Λαϊκό πανεπιστήμιο του Αμβούργου εξάλλου, της πόλης που 
διέμενε μόνιμα, δίδαξε Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία της Τέχνης και του 
Πολιτισμού  και  Φιλοσοφία. Σκοπό του είχε να προβάλει μέσα από τη διδασκαλία 
και το έργο του την Ελλάδα. Όλες του οι εργασίες, τα δοκίμιά του αποκαλύπτουν 
τον ερευνητή, τον Έλληνα στην κάθε σκέψη και την κάθε του πράξη του οποίου 
υπάρχει η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Η κριτική του εργασία για τον Παλαμά, το έργο 
του για τον Ηράκλειτο, μονογραφίες για τους αγωνιστές του Εικοσιένα είναι 
ενδεικτικά παραδείγματα του προσανατολισμού που είχε η σκέψη του. Αναδείχτηκε 
σε έναν Έλληνα που τίμησε τη χώρα μας στο εξωτερικό και για την προσφορά του 
στα ελληνικά γράμματα τιμήθηκε από την ελληνική Πολιτεία με ισόβια σύνταξη. 

          Πάνω από όλα όμως, και από τον ασυμβίβαστο αγωνιστή και από τον 
επιστήμονα Έλληνα ερευνητή, βρίσκεται  ο στοχαστής με τις βαθιές ανθρωπιστικές 
αρχές και ρίζες. Ο φιλοσοφικός του στοχασμός και οι ανθρωπιστική κοσμοαντίληψη 
διαπερνούν όλο του το έργο. Μα πάνω και από όλα αυτά βρίσκεται ο ποιητής. 

     Εξάλλου η  λέξη «ποιητής» εύστοχα  έχει επιλεγεί και  είναι χαραγμένη πάνω στον 
τάφο του.   Η ποιητική του πορεία ξεκινάει το 1947  με ένα ποίημά του που το 
βρίσκουμε δημοσιευμένο στο περιοδικό «πελοποννησιακά φύλλα». Από όλο του το 
ποιητικό έργο ενδεικτικά αναφέρω εδώ μόνο δυο βιβλία, το έργο με το οποίο έκανε 
την παρουσία του στα ελληνικά γράμματα, το  «Νέα από την πόλη του Νέστορα» 
που εκδόθηκε το 1954 και έγινε δεκτό με θερμά σχόλια από την κριτική και «Tα 
κύμβαλα του Μπενάρες», ένα πολύστιχο συγκλονιστικό  ποίημα που εκδόθηκε δυο 
χρόνια αργότερα . 

Μελετώντας τελικά τη ζωή και το έργο του Θ. Βλαχοδημήτρη ο αναγνώστης 
γνωρίζει την σκληρή προσωπική του περιπέτεια  και μαζί την τραγική μοίρα της 
πατρίδας μας στα πέτρινα χρόνια που και τον ίδιο σημάδεψαν και σημάδεψαν με 
τον ένα και τον άλλο τρόπο όλους τους σύγχρονούς του. Κυρίως όμως στον 
αναγνώστη αποκαλύπτεται μια εξαίρετη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος 
αυθεντικός, ένας πραγματικά αληθινός άνθρωπος, ένας αληθινός Έλληνας 
άνθρωπος που τέτοιους θέλουμε και δυστυχώς δύσκολα τους βρίσκουμε στις μέρες 
μας 

Η σύντροφος της ζωής του, η κ. Βάσω, στάθηκε δίπλα του άξια σύντροφος ενός 
τέτοιου ανθρώπου. Και το λέω αυτό γιατί κάνει ό,τι μπορεί για να μένει όχι μόνο 
ζωντανή η μνήμη του, αλλά να συνεχίσει με ουσιαστικό τρόπο, ακόμη και με 
συμβολικό, να προσφέρει ο Θοδωρής Βλαχοδημήτρης στον τόπο του. Πρέπει να 
σημειώσω ότι δώρισε την βιβλιοθήκη του που αριθμεί πάνω από 5000 τίτλους 
βιβλίων στο δήμο Πύλου, απόκτημα ανεκτίμητο, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο 
της πνευματικής ταυτότητας της πόλης που πέρασε στο γυμνάσιό της τα εφηβικά 
του χρόνια. παράλληλα στη μνήμη του Θοδωρή και του πρόωρα χαμένου γιου τους 
Πάνου, εξαίρετου επιστήμονα,  χρηματοδότησε τη θέσπιση βραβείων «Θοδωρή και 
Πάνου Βλαχοδημήτρη» για τους απόφοιτους του Λυκείου Πύλου που αριστεύουν 
κάθε χρονιά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μέσα από τις χειρονομίες αυτές τις 



εύστοχες, ο δάσκαλος, ο πνευματικός αυτός  άνθρωπος είναι παρών και καθοδηγεί 
τη νέα γενιά της ιδιαίτερης πατρίδας του.         

Ο Θ. Βλαχοδημήτρης πέθανε στην Αθήνα τον Ιούλιο(27) του 2005 σε ηλικία 79 
ετών. Επιθυμία του να ξαναγυρίσει εκεί από όπου ξεκίνησε. Τώρα αναπαύεται 
ειρηνικά,  επέστρεψε στο χώμα που τον γέννησε. Ο τάφος του απλός, αλλά 
περιποιημένος, μοναχικός τιμητικά κάτω από τον ίσκιο της μεγάλης βελανιδιάς 
μπροστά από την εκκλησία του νεκροταφείου.  
Το χωριό μου είναι δίπλα, σχεδόν ένα, με το χωριό του, το Σουληνάρι. Ένα μεσημέρι 
του περασμένου Αύγουστου σταμάτησα στον τάφο του. Σιωπή απόλυτη γύρω, μόνο 
το θρόισμα των φύλλων της βελανιδιάς στο πέρασμα του αυγουστιάτικου αέρα 
έσπαζε τη σιωπή, κι  ήταν-έτσι μέσα στο ειρηνικό μεσημέρι του καλοκαιριού- σαν 
να άκουγα το ειρηνόφιλο κάλεσμα του ποιητή που τον σημάδεψε ο πόλεμος: 

Σαν να άκουγα τη μελωδία από τη χαρούμενη σάλπιγγα που μας καλεί-σε 
κάποιο του ποίημα- να πλάσουμε από την κάνη του όπλου μας.  

Σα να άκουγα τη μελωδία του Ανθρώπινου λόγου του. 
      Στο πρόσωπό του θα συναντήσουμε τον αγνό ιδεολόγο και ασυμβίβαστο 
αγωνιστή. Η επώδυνη αυτοεξορία του στη δικτατορία δείχνει την ιδεολογική του 
συνέπεια και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του. Την ιδεολογική του τοποθέτηση 
και την αγωνιστική του στάση τα έπλασαν και τα ανέδειξαν οι συνθήκες μέσα στις 
οποίες έζησε. Το φτωχό ορεινό χωριό του και η φτωχή οικογένειά του που τον 
ανάγκαζαν να βοηθάει από μικρός στις αγροτικές δουλειές και να έρθει νωρίς 
αντιμέτωπος με το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Αλλά και οι φρικτές πληγές της 
Ελλάδας από τον πρώτο μεγάλο πόλεμο και τη μικρασιατική καταστροφή που τις 
βίωνε καθώς μεγάλωνε στα χρόνια του μεσοπολέμου από τις αφηγήσεις των 
συγχωριανών του που επιβίωσαν και κυρίως του πατέρα του που πολέμησε στη 
μικρασία. Όλα αυτά ζυμώθηκαν με τις τραγικές εμπειρίες του δεύτερου πολέμου 
και της κατοχής και διαμόρφωσαν το φρόνημά του το αγωνιστικό και ασυμβίβαστο. 
  Στον Θ. Βλαχοδημήτρη θα συναντήσουμε κατά δεύτερον τον επιστήμονα-
ερευνητή, τον δάσκαλο-ελληνιστή. Και θα τον βρούμε στις σπουδές, στο πλούσιο 
ερευνητικό και διδακτικό του έργο. Δίδαξε    Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία της 
Τέχνης και του Πολιτισμού  και  Φιλοσοφία στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου. Σκοπό του είχε να προβάλει μέσα από τη διδασκαλία και το έργο του 
την Ελλάδα. Όλες του οι εργασίες, τα δοκίμιά του αποκαλύπτουν τον ερευνητή, τον 
Έλληνα στην κάθε σκέψη και την κάθε του πράξη του οποίου υπάρχει η Ελλάδα και 
ο ελληνισμός. Η κριτική του εργασία για τον Παλαμά, το έργο του για τον 
Ηράκλειτο, μονογραφίες για τους αγωνιστές του Εικοσιένα είναι ενδεικτικά 
παραδείγματα του προσανατολισμού που είχε η σκέψη του.  
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